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Krijg je als werkgever te maken met een zieke werknemer? Dan ben je verplicht om minimaal 70%
van het brutoloon door te betalen voor maximaal twee jaar. Ook ben je verantwoordelijk voor
zijn re-integratie. Dit brengt een hoop gedoe en regelwerk met zich mee én kan een behoorlijke
kostenpost zijn. Daarom is het fijn om de basis zo goed mogelijk geregeld te hebben.
OPTIE 1:

OPTIE 2:

OPTIE 3:

OPTIE 4:

Geen verzekering
Je kunt ervoor kiezen
om geen verzekering af
te sluiten en de kosten
zelf te dragen. Een
verzuimverzekering
is namelijk geen
verplichting.

Verzekering zonder
ondersteuning
Wil jij je wel verzekeren
tegen loondoorbetaling,
maar de re-integratie
zelf regelen? Dan is deze
optie iets voor jou.

Verzekering met
ondersteuning
Met deze verzekering
wordt de loondoor
betaling vergoed en krijg
je gedeeltelijke onder
steuning bij re-integratie.
Wel kan het zijn dat niet
alles hiervoor vergoed
wordt. Er zijn verschillende
pakketten, dus let op wat
je aanschaft.

MKB Verzuimontzorgverzekering
De MKB Verzuimontzorgverzekering
is een verzekering
waarbij niet alleen de
loondoorbetaling,
maar ook de re-integratie
wordt vergoed. Als
een werknemer ziek
wordt krijg je volledige
ondersteuning bij de reintegratie en betaalt de
verzekeraar het loon door.

Overstappen op de MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

Heb je al een verzekering voor ziekteverzuim afgesloten? Dan kun je overstappen op de
MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Dit hóeft niet. Als je wilt overstappen, houd er dan 
rekening mee dat veel verzekeraars werken met een aantal geselecteerde arbodienstverleners.
Dit betekent dat je mogelijk je huidige contract moet opzeggen. Voor verzekeringsjaar 2022
ligt de deadline om over te stappen op 1 oktober 2021.

MEER WETEN?

Ga naar www.loondoorbetalingbijziekte.nl voor meer informatie over
de verschillende verzekeringsopties, om ervaringsverhalen van andere
ondernemers te lezen en om in contact te komen met een financieel
adviseur bij jou in de buurt.

Deze campagne
is een initiatief van

